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Pou�ité zkratky: 

AIFMR 

NAØÍZENÍ KOMISE V PØENESENÉ PRAVOMOCI (EU) è. 231/2013 ze dne  
19. prosince 2012, kterým se doplòuje smìrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování èinnosti, 
depozitáøe, pákový efekt, transparentnost a dohled 

VoBÚP 
Vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì nìkterých pravidel zákona o investièních 
spoleènostech a investièních fondech 

ZISIF Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech 

ZOK 
Zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a dru�stvech (zákon  
o obchodních korporacích) 

ZoÚ Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví 
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1. Základní údaje o fondu a úèetním období 

Název fondu: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

IÈ: 04622669 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

Typ fondu: 
Fond kvalifikovaných investorù dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní formì 
akciové spoleènosti s promìnným základním kapitálem 

Obhospodaøovatel: AVANT investièní spoleènost, a.s. 

IÈ: 275 90 241 

Sídlo: Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Poznámka: 
Obhospodaøovatel je oprávnìn pøesáhnout rozhodný limit. 
Obhospodaøovatel vykonává pro fond slu�by administrace ve smyslu 
§ 38 odst. 1 ZISIF. 

Úèetní období: 1. 1. 2019 � 31. 12. 2019 

2. Investièní cíle fondu  

Investièním cílem fondu je dosahovat ve støednìdobém a� dlouhodobém horizontu stabilního 
zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi fondu a dlouhodobého rùstu majetku fondu. Fond se 
zamìøuje pøevá�nì na investice do úèastí v nemovitostních spoleènostech a jiných kapitálových 
spoleènostech a poskytování úvìrù nemovitostním spoleènostem a dále investice do cenných papírù, 
pohledávek, zápùjèek a úvìrù èi jiných doplòkových aktiv, jako napøíklad do nástrojù penì�ního trhu, 
pohledávek na výplatu penì�ních prostøedkù z vkladù na úètu vedeného v bankách nebo zahranièních 
bankách. Pøevá�ná èást ziskù plynoucích z portfolia fondu bude v souladu s investièní strategií dle 
pøíslu�ného statutu dále reinvestována.  

3. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK, § 21 
odst. 2 písm. b) ZoÚ, §234 odst. 1 písm. b) ZISIF a Èlánek 105 AIFMR)  

a) Pøehled investièních èinností 

Ve sledovaném období pokraèoval v provádìní investièní èinnosti v souladu s investièními cíli a investièní 
strategií vymezenými ve statutu fondu. Fond tak zejména poskytoval financování svým dceøiným 
spoleènostem, prostøednictvím kterých rozvíjí development rezidenèních nemovitostí. Mezi hlavní 
projekty, na kterých se bìhem roku 2019 pracovalo, patøí mimo jiné následující: 

Rokoska 

Bytový dùm na úboèí svahu nad pra�skou Trojou. Citlivou rekonstrukcí pùvodní vily a z èásti také novou 
pøístavbou, které ji� probíhají, vzniká 13 bytù s dispozicemi od 1+kk a� po 4+kk a spolu s tím také 17 
parkovacích stání. Byty budou ve vysokém materiálovém standardu a v horním patøe budou mít prostorné 
terasy s výhledem na Prahu. Hrubá podla�ní plocha je projektována na 1184 m2 a velikost pozemku je 
1038 m2. 

Lipno � Pobøe�í 

Exkluzivní projekt rekreaèního resortu umístìný ve výjimeèné lokalitì na bøehu velkého jezera. Projekt je 
v lese na pozemku dlouhém cca 1,3 km v jedné z nejkrásnìj�ích lokalit pøímo na bøehu Lipenské pøehrady. 

5
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Pozemek je orientován na jihozápad s krásnými výhledy na vodní hladinu a protilehlý bøeh. Nachází se 
zhruba uprostøed vzdálenosti mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem. Podél pobøe�í vede cyklotrasa, 
u vody jsou plá�e a v zimì je zde zhruba støed bruslaøské dráhy. Celková velikost pozemku je 47 339 m2, 
pøièem� plánovaná hrubá podla�ní plocha projektu je okolo 24 000 m2 a prodejní plocha okolo 19 000 m2. 

Na pozemcích vyrostou objekty rùzného charakteru vhodné pro rekreaci i dlouhodobé bydlení. Jednotlivé 
objekty budou respektovat vý�kové pomìry pozemku a jeho zalesnìnost. Budou rozmístìny po celém 
území tak, aby mìl ka�dý výhled na vodní hladinu a dostatek soukromí, a to v�e s ve�kerým respektem 
k pøírodì. 

V souèasné dobì je pøipravována studie a podklady pro dokumentaci pro územní øízení. Územní 
rozhodnutí by mìlo být vydáno pøibli�nì za 12 mìsícù. 

b) Pøehled portfolia na konci úèetního období 

Pøehled portfolia 

Druh aktiva 
Pøedchozí úèetní období 

(tis. Kè) 
Úèetní období 

(tis. Kè) 
% podíl zmìna v % 

Celková aktiva fondu 573 384 Kè 230 030 Kè 100 % - 59,88 % 

Penì�ní prostøedky 31 473 Kè 1 460 Kè 0,63 % - 95,36 % 

Investièní cenné 
papíry dluhové 

377 470 Kè 151 798 Kè 65,99 % - 59,79 % 

Majetkové úèasti 13 295 Kè 1 175 Kè 0,51 % - 91,16 % 

Poskytnuté úvìry a 
zápùjèky  

149 156 Kè 73 607 Kè 32 % - 50,65 % 

Ostatní majetek 1 990 Kè 1 990 Kè 0,87 % 0 % 

Komentáø k pøehledu portfolia 

Slo�ení portfolia fondu odpovídá jeho investièní strategii. Vìt�í èást portfolia tvoøí zaji�tìné úvìry 
poskytnuté nemovitostním spoleènostem za úèelem výstavby rezidenèních projektù a podíly v tìchto 
spoleènostech a dále dluhové cenné papíry. 

c) Pøehled výsledkù fondu 

Hlavní finanèní ukazatele 

Ukazatel 
Pøedchozí úèetní období 

(tis. Kè) 
Úèetní období (tis. Kè) Zmìna v % 

Celkové NAV fondu z investièní 
èinnosti 

423 189 Kè 223 661 Kè - 47,15 % 

Èistý zisk 10 253 Kè 30 008 Kè 173,17 % 

Hodnota prioritní investièní 
akcie 

1,0248 Kè 1,1073 Kè 8,05 % 

Hodnota výkonnostní investièní 
akcie 

1,0305 Kè 1,0591 Kè 2,78 % 

Komentáø k hlavním finanèním ukazatelùm 

V prùbìhu sledovaného období do�lo k nárùstu celkového NAV podfondu zejména v dùsledku inkasa 
úrokù z poskytnutých úvìrù a vlastnìných dluhových cenných papírù a dále rùstem hodnoty majetkových 
podílù v nemovitostních spoleènostech.  
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d) Pøedpokládaný vývoj fondu a popis hlavních rizik   

Aktivity podfondu se v roce 2020 zamìøí pøedev�ím na dal�í naplòování investièní strategie. Aèkoli 
konkurence na trhu rezidenèních nemovitostí narùstá, tak máme za to, �e na�e know-how a dlouhodobé 
zku�enosti nám umo�ní i nadále pøiná�et vy��í pøidanou hodnotu ne� na�e konkurence a vyhledávat velice 
zajímavé investièní pøíle�itosti.  

Makroekonomický výhled pro rok 2020 je smí�ený a objevují se hlasy oèekávající zpomalení ekonomiky. 
V tuto chvíli je velkou neznámou, zda se vývoj ekonomiky rychle vrátí do pùvodního tempa, zda se tam 
vrátí za del�í èas nebo se na úroveò pøed pùl rokem v dohledné dobì nevrátí. Pøedpovìdi významných 
institucí (centrálních bank, ministerstev financí, bank, Evropské komise, MMF) pro rok 2020 ale vyznívají 
spí�e pozitivnì. Obecnì ale lze dùvodnì oèekávat zpomalení rùstu HDP oproti roku 2019. 

V závìru roku 2020 bude míra nezamìstnanosti zøejmì mírnì vy��í oproti závìru roku 2019. V Èeské 
republice v�ak zøejmì bude pøetrvávat nedostatek volných zamìstnancù míra zamìstnanosti v Èeské 
republice bude v mezinárodním srovnání nadále solidní. Aèkoli lze oèekávat pomalej�í rùst mezd, tak 
domácí poptávka obyvatelstva dle odhadù zùstane na relativnì vysoké úrovni, k tomu napomù�e i klesající 
míra inflace. V segmentu rezidenèního bydlení tak neoèekáváme významné výkyvy na trhu ani jedním 
smìrem a naopak oèekáváme, �e rezidenèní bydlení zùstane jedním ze stabilnìj�ích segmentù 
nemovitostního trhu.  

V prùbìhu roku 2020 bude významným rizikovým faktorem dopad mimoøádných opatøení spojených s 
roz�íøením viru SARS-CoV-2 a jím vyvolané epidemie nemoci COVID-19. V této souvislosti mù�e dojít k 
významnému omezení ekonomické aktivity napøíè v�emi sektory ekonomiky s dopadem na reálnou 
hodnotu majetku a dluhù podfondu. Ke dni vyhotovení této zprávy v�ak existuje znaèná míra nejistoty 
ohlednì intenzity a doby zavedení mimoøádných opatøení a jejich efektu na celosvìtovou i tuzemskou 
ekonomiku, nebo� neustále dochází k vývoji v této oblasti. Nelze proto s po�adovanou pøesností stanovit 
oèekávaný dopad vý�e uvedené situace na reálnou hodnotu majetku a dluhù fondu. 

4. Údaje o skuteènostech, které nastaly a� po rozvahovém dni a jsou významné 
pro naplnìní úèelu výroèní zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Obhospodaøovatel posoudil ke dni vyhotovení úèetní závìrky mo�ný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané 
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatøeními na úèetní závìrku fondu a podfondu. 
Obhospodaøovatel na základì informací dostupných ke dni vyhotovení úèetní závìrky vyhodnotil, �e tyto 
události nemají vliv na úèetní závìrku fondu a podfondu. Obhospodaøovatel také dospìl k závìru, �e tyto 
události nemají významný vliv na pøedpoklad nepøetr�itého trvání fondu a podfondu. Vzhledem k tomu 
byla úèetní závìrka k 31. 12. 2019 zpracována za pøedpokladu, �e fond a podfond budou nadále 
pokraèovat ve své èinnosti. Lze v�ak dùvodnì oèekávat, �e vý�e uvedená situace ovlivní v prùbìhu 
úèetního období roku 2020 reálnou hodnotu majetku a dluhù podfondu. 

Po skonèení úèetního období dále do�lo ke zmìnì depozitáøe fondu, kterým je od 1.1.2020 spoleènost 
CYRRUS, a.s., IÈO: 63907020, se sídlem Veveøí 3163/111, �abovøesky, 616 00 Brno. 

Dne 30. 6. 2020 byl osobou provádìjící správu majetku (portfolio mana�erem) fondu jmenován: 

Jméno a pøíjmení: JUDr. Petr Krátký 

Dal�í identifikaèní údaje: 
datum narození: 4. 1. 1975, 
bytem: �vabinského 816/46, 149 00 Praha 4 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond: od 30.6.2020 dosud 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era: 
2001 � titul: Bachelor of Business Studies, obor: Business Law (BBS): Institute of Technology, Sligo 
Irsko/Kunovice;  
2003 � titul: bakaláø (Bc.), obor: Finance a danì: Evropský polytechnický institut, Kunovice;  
2005 � titul: magistr práv: Zakarpatská státní univerzita, U�horod/Praha;  
2013 � titul: doktor práv (JUDr.): Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.  aha. 
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Pøed nástupem funkce portfolio mana�era pùsobil déle ne� 10 let ve sféøe finanèních institucí. Mj. 
Èeská poji��ovna (obchod); ING poji��ovna a penzijní fond (øízení provoznì fin. odd. a odd. operaèních 
rizik); Èeská spoøitelna (interní audit), GE Money Bank (compliance, vedení týmu kontrol OM). Od r. 2014 
pùsobí v AVANT investièní spoleènosti, a.s., kde vedl právní oddìlení a oddìlení compliance (2014-
2016) a od r. 2017 se zabývá správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením zejm. na úvìry, 
majetkové úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech a nemovitosti. 

5. Údaje o podstatných zmìnách statutu fondu, ke kterým do�lo v prùbìhu úèetního 
období (§234 odst. 2 písm. a) ZISIF a Èlánek 105 AIFMR) 

V prùbìhu úèetního období do�lo ke zmìnì stanov a statutu fondu, a to v listopadu roku 2019, pøièem� 
materiální zmìny byly doplnìní mechanismu konverze (výmìny) jedné tøídy investièních akcií fondu 
za investièní akcie jiné tøídy fondu, dále doplnìní minimální investice do fondu ve vý�i 100.000,- Kè 
v pøípadì, �e splòuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) a� h) ZISIF a sní�ení hranice pro maximální 
výnos na PIA na úroveò 7,1 % p.a. 

6. Údaje o odmìòování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF a Èlánek 107 AIFMR) 

Obhospodaøovatel fondu vytvoøil systém pro odmìòování svých zamìstnancù, vèetnì vedoucích osob, 
kterým se stanoví, �e odmìna je tvoøena nárokovou slo�kou (mzda) a nenárokovou slo�kou (výkonnostní 
odmìna). Nenároková slo�ka odmìny je vyplácena pøi splnìní pøedem definovaných podmínek, které se 
zpravidla odvíjí od výsledku hospodaøení obhospodaøovatele a hodnocení výkonu pøíslu�ného 
zamìstnance. 

Obhospodaøovatel fondu uplatòuje specifické zásady a postupy pro odmìòování ve vztahu 
k zamìstnancùm, kteøí mají významný vliv na rizika, kterým mù�e být vystaven obhospodaøovatel fondu 
nebo obhospodaøovaný fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému odmìòování podporují øádné a 
úèinné øízení rizik a nepodnìcují k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu obhospodaøovaných 
fondù, jsou v souladu s jejich strategií a zahrnují postupy k zamezování støetu zájmù. 

Zamìstnanci a vedoucí osoby, kteøí pøi výkonu èinností v rámci jejich pracovní pozice nebo funkce mají 
podstatný vliv na rizikový profil fondu: 

a)  èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady, 

b)  øeditelé správy majetku 

Na tuto skupinu osob se rovnì� uplatòují vý�e uvedená pravidla o stanovení pevné nárokové a pohyblivé 
nenárokové slo�ce odmìny s tím, �e mzda a výkonnostní odmìna musí být vhodnì vyvá�ené. Vhodný 
pomìr mezi mzdou a výkonnostní odmìnou se stanovuje individuálnì.  

Obhospodaøovatel fondu je povinen zveøejòovat údaje o odmìòování svých zamìstnancù. Vzhledem 
ke skuteènosti, �e obhospodaøovatel obhospodaøuje vysoký poèet investièních fondù, jsou ní�e uvedená 
èísla pouze pomìrnou èástí celkové èástky vyplacené obhospodaøovatelem fondu jeho zamìstnancùm, 
nebo� zamìstnanci obhospodaøovatele zaji��ují slu�by obhospodaøování a administrace zpravidla ve 
vztahu k více fondùm. Obhospodaøovatel zavedl metodu výpoètu pomìrné èástky pøipadající na jednotlivé 
fondy zalo�enou na objektivních kritériích. 

a) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácené obhospodaøovatelem fondu celkem 

Pevná slo�ka odmìn: 830 863 Kè 

Pohyblivá slo�ka odmìn: 0 Kè 

Poèet pøíjemcù: 46 

Odmìny za zhodnocení kapitálu: 0 Kè 
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b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených obhospodaøovatelem fondu osobám 
s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem. 

Odmìny vedoucích osob: 91 048 Kè 

Poèet pøíjemcù: 4 

Odmìny ostatních zamìstnancù: 739 816 Kè 

Poèet pøíjemcù: 42 

Odmìna za zhodnocení kapitálu fondu nebyla v úèetním období vyplacena. 

7. Odmìna za zhodnocení kapitálu fondu nebyla v úèetním období vyplacena.  
Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) 
ZISIF) 

Ve vztahu k fondu nebo obhospodaøovateli nesplòuje definici § 34 odst. 1 ZISIF �ádná právnická osoba.  

8. Informace o likviditì, rizikovém profilu fondu, systému øízení rizik a pákovém 
efektu (§241 odst. 3 a 4 ZISIF, Èlánky 108 a 109 AIFMR)  

Aktiva fondu ani z èásti nepodléhají zvlá�tním opatøením v dùsledku jejich nelikvidnosti ve smyslu Èlánku 
108 odst. 2 AIFMR. Obhospodaøovatel v prùbìhu úèetního období nezavedl zvlá�tní opatøení k øízení 
likvidity fondu. Pravidla a pøípadná omezení pøi odkupování investièních akcií jsou uvedena ve statutu 
fondu nebo v pøíslu�ných právních pøedpisech. 

Rizikový profil fondu je detailnì popsán ve statutu fondu. V prùbìhu úèetního období nedo�lo 
k významným zmìnám v rizikovém profilu fondu ani k pøekroèení limitù pro diverzifikaci rizika 
stanovených statutem fondu. 

Obhospodaøovatel pøi obhospodaøování majetku fondu vyu�ívá systém øízení rizik zalo�ený zejména na 
limitech pro diverzifikaci rizika stanovených ve statutu fondu. Osoba provádìjící správu majetku fondu 
není oprávnìna uskuteènit transakci, pokud by to bylo v rozporu s limity pro diverzifikaci rizika. 
Obhospodaøovatel fondu ustanovil v rámci systému øízení rizik zvlá�tní nezávislé oddìlení zodpovìdné za 
øízení rizik. Toto oddìlení øízení rizik vyhodnocuje rizika, kterým obhospodaøovatel pøi své èinnosti èelí, 
zejména posuzuje rizika investièních transakcí, vyhodnocuje soulad investièních transakcí s limity pro 
diverzifikaci rizik a provádí dal�í úkony nezbytné pro efektivní øízení investièních a operaèních rizik. 
V prùbìhu úèetního období nedo�lo k významným zmìnám v systému øízení rizik uplatòovaným 
obhospodaøovatelem. 

Obhospodaøovatel fondu vyu�ívá pøi obhospodaøování fondu pákového efektu. Maximální mo�ná míra 
vyu�ití pákového efektu je uvedena ve statutu fondu. Na základì údajù k 31. 12. 2019 èinila míra vyu�ití 
pákového efektu hodnotu 102 % (dle metody hrubé hodnoty aktiv) / 103 % (dle závazkové metody). 

9. Identifikaèní údaje v�ech povìøených zmocnìncù, informace o dobì, po kterou je 
èinnost vykonávaná, vèetnì struèného popisu zku�eností a znalostí 

Jméno a pøíjmení: Mgr. Robert Robek 

Dal�í identifikaèní údaje: 
Datum narození: 7. 9. 1970,  
Bytem: Útulná 506/17, 108 00 Praha 10 

Výkon èinnosti: celé úèetní období 

9
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Znalosti a zku�enosti: 
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo a právní vìda. Dr�itel 
makléøské licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 
nìkolikaletou zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, 
nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 

 

Jméno a pøíjmení: Mgr. Ing. Ondøej Pieran 

Dal�í identifikaèní údaje: 
Datum narození: 18. 3. 1983, 
Bytem: Rolnická 56, 73551 Bohumín 

Výkon èinnosti: celé úèetní období 

Znalosti a zku�enosti: 
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo. Magisterský titul 
na Fakultì financí a úèetnictví Vysoké �koly ekonomické v Praze � obor Finance. 5 let zku�eností 
se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, poskytovaní úvìry, investièní 
cenné papíry, pohledávky a majetkové úèasti. 

10. Identifikaèní údaje ka�dé osoby provádìjící správu majetku fondu v úèetním 
období a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, vèetnì struèného 
popisu jeho zku�eností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP) 

Jméno a pøíjmení: Mgr. Adam Juøica 

Dal�í identifikaèní údaje: 
Datum narození: 12. 1. 1989 

Bytem: Vánková 888/5, 181 00 Praha 8 

Výkon èinnosti: celé úèetní období 

Znalosti a zku�enosti: 
Adam Juøica získal magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy a má 10 let zku�eností 
z oblasti korporátního bankovnictví, financování nemovitostních a jiných investièních projektù, fúzí a 
akvizic, restrukturalizací a regulace investièních fondù. Adam Juøica slo�il odborné zkou�ky dle zákona 
è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a od roku 2018 se zabývá správou fondù 
kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, mezaninové financování a alternativní 
investice vèetnì startupù. 

11. Identifikaèní údaje depozitáøe a custody fondu a informace o dobì, po kterou tuto 
èinnost vykonával (Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP) 

Název: Èeskoslovenská obchodní banka, a. s. 

IÈO: 000 01 350 

Sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSÈ 150 57 

Výkon èinnosti depozitáøe pro fond: celé úèetní období 

Listinné cenné papíry jsou ukládány do úschovy u ÈSOB.  
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12. Identifikaèní údaje osoby povìøené depozitáøem fondu úschovou a opatrováním 
více ne� 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP) 

V úèetním obdobím nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

13. Identifikaèní údaje hlavního podpùrce (Pøíloha è. 2 písm. d) VoBÚP) 

Fond nevyu�ívá slu�eb hlavního podpùrce. 

14. Identifikace majetku fondu, jeho� hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu 
(Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) 

Tato informace je obsahem pøílohy è. 4 této výroèní zprávy. 

15. Vývoj hodnoty investièní akcie fondu v grafické podobì (Pøíloha è. 2 písm. f) 
VoBÚP) 

 

980,0000 Kè

1 000,0000 Kè

1 020,0000 Kè

1 040,0000 Kè

1 060,0000 Kè

1 080,0000 Kè

1 100,0000 Kè

1 120,0000 Kè

Vývoj hodnoty prioritní investièní akcie v roce 2019

11
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Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval �ádný index nebo jiný benchmark. 

16. Soudní nebo rozhodèí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníkù 
cenných papírù nebo zaknihovaných cenných papírù vydávaných fondem, jestli�e 
hodnota pøedmìtu sporu pøevy�uje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném 
období (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP) 

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory.  

17. Hodnota v�ech vyplacených podílù na zisku na jeden podílový list nebo investièní 
akcií (Pøíloha è. 2 písm. h) VoBÚP) 

Fond v úèetním období nevyplatil podíl na zisku ani zálohu na podíl na zisku. 

18. Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za obhospodaøování 
fondu, s rozli�ením na údaje o úplatì za výkon èinnosti depozitáøe, 
administrátora, hlavního podpùrce a auditora, a údaje o dal�ích nákladech èi 
daních (Pøíloha è. 2 písm. i) VoBÚP) 

Odmìna obhospodaøovateli: 1 298 tis. Kè 

Úplata depozitáøi: 980 tis. Kè 

Úplata hlavnímu podpùrci: 0 tis. Kè 

Odmìna auditora: 73 tis. Kè 

1 000,0000 Kè

1 010,0000 Kè

1 020,0000 Kè

1 030,0000 Kè

1 040,0000 Kè

1 050,0000 Kè

1 060,0000 Kè

1 070,0000 Kè

Vývoj hodnoty výkonnostní investièní akcie v roce 2019
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Údaje o dal�ích nákladech èi daních: 
Poplatky a provize  0 tis. Kè 
Daòové poradenství                      196 tis. Kè 
Právní a notáøské slu�by  12 tis. Kè 
Ostatní správní náklady  340 tis. Kè 
Ostatní danì a poplatky                1 tis. Kè 

19. Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) a� e) ZoÚ) 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

Fond nemá zamìstnance a není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù. 

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Robert Robek 

Funkce:  Povìøený zmocnìnec statutárního orgánu 

Dne:  30. èervna 2020 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

14
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Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
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    Subjekt: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

    Sídlo: Vinohradská 2022/125, Vinohrady,130 00 Praha3       

    Identifikaèní èíslo: 046 22 669           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì rozhodnutí Èeské 
národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

         

ROZVAHA 

k 31. 12. 2019 
(v tisících Kè) 

 

 AKTIVA   

Poslední 
den 

rozhodného 
období 
(brutto) 

Korekce 
Poslední den 
rozhodného 

období (netto) 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
minulého 

rozhodného 
období 

     INVESTI�NÍ INVESTI�NÍ INVESTI�NÍ NEINVESTI�NÍ 
CELKEM 

FOND 
CELKEM 

FOND 
 Aktiva celkem (!)   228 030   228 030 2 000 230 030 573 384    

1 
Pokladní hotovost a vklady u 
centrálních bank   

            

2 

Státní bezkuponové dluhopisy a 
ostatní cenné papíry pøijímané 
centrální bankou k refinancování 
(!)                                                                

            

 v tom: a) vydané vládními 
institucemi                                                                            

            

             b) ostatní               

3 
Pohledávky za bankami a 
dru�stevními zálo�nami (!)   

1 450   1 450 10 1 460 31 473    

 v tom: a) splatné na po�ádání   1 450   1 450 10 1 460 31 473    
     b) ostatní pohledávky               

4 
Pohledávky na nebankovními 
subjekty (!)   

73 607   73 607   73 607 149 156    

 v tom: a) splatné na po�ádání               
     b) ostatní pohledávky   73 607 0 73 607   73 607 149 156    

5 Dluhové cenné papíry (!)   151 798   151 798   151 798 377 470    

 v tom: a) vydané vládními 
institucemi   

            

     b) vydané ostatními 
osobami   

151 798   151 798   151 798 377 470    

6 
Akcie, podílové listy a ostatní 
podíly (!)   

            

 v tom: a) akcie               
     b) podílové listy               
     c) ostatní podíly               

7 Úèasti s podstatným vlivem (!)               
 z toho: v bankách               

8 Úèasti s rozhodujícím vlivem (!)   1 175   1 175   1 175 13 295    
 z toho: v bankách               

9 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
(!)   

            

 z toho: a) zøizovací výdaje               
      b) goodwill               

      c) ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek   

            

10 Dlouhodobý hmotný majetek (!)               

 z toho: a) pozemky a budovy pro 
provozní èinnost         

      

      b) ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek         

      

11 Ostatní aktiva         1 990 1 990 1 990    

12 
Pohledávky z upsaného 
základního kapitálu         

      

13 Náklady a pøíjmy pøí�tích období               
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 PASIVA   
Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední den 
rozhodného 

období 

Poslední 
den 

rozhodného 
období 

Poslední 
den 

minulého 
rozhodného 

období 

   
  

INVESTI�NÍ NEINVESTI�NÍ 
CELKEM 

FOND 
CELKEM 

FOND 
 Pasiva celkem (!)   228 030 2 000 230 030 573 384    

1 Závazky vùèi bankám a dru�stevním zálo�nám (!)         61 562    

 v tom: a) splatné na po�ádání           

     b) ostatní závazky         61 562    

2 Závazky vùèi nebankovním subjektùm (!)   3 092   3 092 84 401    

 v tom: a) splatné na po�ádání           

     b) ostatní závazky   3 092   3 092 84 401    

3 Závazky z dluhových cenných papírù (!)   0         

 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry             

             b) ostatní závazky z dluhových cenných papírù             

4 Ostatní pasiva   2 612   2 612 4 232    

5 Výnosy a výdaje pøí�tích období           

6 Rezervy (!)   665   665   

 v tom: a) na dùchody a podobné závazky           

     b) na danì   665   665   

     c) ostatní           

7 Podøízené závazky           

 Cizí zdroje     3 277     3 277   

8 Základní kapitál (!)     2 000 2 000 2 000    

 z toho: a) splacený základní kapitál     2 000 2 000 2 000    

9 Emisní á�io           

10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (!)           

 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy           

     b) ostatní rezervní fondy           

     c) ostatní fondy ze zisku           

11 Rezervní fond na nové ocenìní           

12 Kapitálové fondy   190 878   190 878 400 860    

13 Oceòovací rozdíly (!)   775   775 10 895    

 z toho: a) z majetku a závazkù           

      b) ze zaji��ovacích derivátù           

      c) z pøepoètu úèastí   775   775 10 895    

      d) ostatní           

14 Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pøedchozích období   0     -819    

 Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta za úèetní období           

15 Zisk nebo ztráta za úèetní období   30 008   30 008 10 253    

16 Vlastní kapitál (15+18+19+23+24+25+30+31)   221 661 2 000 223 661 423 189    

 

Sestaveno dne: 30. 6. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Mgr. Robert Robek 
povìøený zmocnìnec 
AVANT investièní spoleènost, a.s.   

    

      

Sestavil: Lucie Èahojová    
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    Subjekt: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

    Sídlo: Vinohradská 2022/125, Vinohrady,130 00 Praha3       

    Identifikaèní èíslo: 046 22 669           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì rozhodnutí Èeské 
národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         
         

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

k 31. 12. 2019 
(v tisících Kè) 

 

 
 Poznámka 

Od zaèátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku 
do konce 

rozhodného 
období 

Od zaèátku 
do konce 
minulého 

rozhodného 
období 

 INVESTI�NÍ 
NEINVESTI�

NÍ 
CELKEM 

FOND 
CELKEM 

FOND 
1 Výnosy z úrokù a podobné výnosy (!)   25 038   25 038 26 166 
 z toho: a) úroky z dluhových cenných papírù   13 283   13 283 15 418 
      b) úroky z ostatních aktiv   11 755   11 755 10 748 

2 Náklady na úroky a podobné náklady (!)   2 774   2 774 4 491 
 z toho: a) náklady úroky z dluhových cenných papírù           

3 Výnosy z akcií a podílù (!)           
 v tom: a) výnosy z úèastí s podstatným vlivem           
     b) výnosy z úèastí s rozhodujícím vlivem           
     c) ostatní výnosy z akcií a podílù           

4 Výnosy z poplatkù a provizí           
5 Náklady na poplatky a provize   472   472 2 903 
6 Zisk nebo ztráta z finanèních operací   8 371   8 371 -32 
7 Ostatní provozní výnosy         32 
8 Ostatní provozní náklady           
9 Správní náklady (!)   2 899   2 899 4 237 
 v tom: a) náklady na zamìstnance (!)           
 z toho: aa) mzdy a platy           
              ab) sociální a zdravotní poji�tìní           
              ac) ostatní sociální náklady           
     b) ostatní správní náklady   2 899   2 899 4 237 

10 
Rozpu�tìní rezerv a opravných polo�ek k 
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku   

        

11 
Odpisy, tvorba a pou�ití rezerv a opravných polo�ek k 
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (!)   

        

 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku           

12 
Rozpu�tìní opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám 
a zárukám, výnosy z døíve odepsaných pohledávek   

3 039   3 039   

13 
Odpisy, tvorba a pou�ití opravných polo�ek a rezerv k 
pohledávkám a zárukám   

      3 039 

14 
Rozpu�tìní opravných polo�ek k úèastem s 
rozhodujícím a podstatným vlivem   

        

15 
Ztráty z pøevodu úèastí s rozhodujícím a podstatným 
vlivem, tvorba a pou�ití opravných polo�ek k úèastem s 
rozhodujícím a podstatným vlivem   

        

16 Rozpu�tìní ostatních rezerv           
17 Tvorba a pou�ití ostatních rezerv           

18 
Podíl na ziscích nebo ztrátách úèastí s rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem   

        

19 
Zisk nebo ztráta za úèetní období z bì�né èinnosti pøed 
zdanìním   

30 303   30 303 11 496 

20 Mimoøádné výnosy           
21 Mimoøádné náklady           

22 
Zisk nebo ztráta za úè. období z mimoø. èinnosti pøed 
zdanìním   

        

23 Daò z pøíjmu   295   295 1 243 
24 Zisk nebo ztráta za úèetní období po zdanìní   30 008   30 008 10 253 

 

Sestaveno dne: 30. 6. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Mgr. Robert Robek 
povìøený zmocnìnec 
AVANT investièní spoleènost, a.s.   

    

      

Sestavil: Lucie Èahojová 
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    Subjekt: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

    Sídlo: Vinohradská 2022/125, Vinohrady,130 00 Praha3       

    Identifikaèní èíslo: 046 22 669           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì rozhodnutí Èeské 
národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

         

PODROZVAHOVÉ POLO�KY 

k 31. 12. 2019 
(v tisících Kè) 

 

   Poznámka 
Poslední den 

rozhodného období 
Poslední den minulého 

rozhodného období 

1 Poskytnuté pøísliby a záruky       

2 Poskytnuté zástavy       

3 Pohledávky ze spotových operací       

4 Pohledávky z pevných termínových operací       

5 Pohledávky z opcí       

6 Odepsané pohledávky       

7 Hodnoty pøedané do úschovy, do správy a k ulo�ení       

8 Hodnoty pøedané k obhospodaøování   230 030 573 384 

9 Pøijaté pøísliby a záruky       

10 Pøijaté zástavy a zaji�tìní       

11 Závazky ze spotových operací       

12 Závazky z pevných termínových operací       

13 Závazky z opcí       

14 Hodnoty pøevzaté do úschovy, do správy a k ulo�ení       

15 Hodnoty pøevzaté k obhospodaøování       
 

Sestaveno dne: 30. 6. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Mgr. Robert Robek 
povìøený zmocnìnec 
AVANT investièní spoleènost, a.s.   

    

      

Sestavil: Lucie Èahojová    
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    Subjekt: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

    Sídlo: Vinohradská 2022/125, Vinohrady,130 00 Praha3       

    Identifikaèní èíslo: 046 22 669           

    Pøedmìt podnikání: èinnost podle zákona è. 240/2013 Sb., o investièních 
spoleènostech a fondech vykonávaná na základì rozhodnutí Èeské 
národní banky       

    Okam�ik sestavení úèetní závìrky: 31. prosinec 2019         

         

PØEHLED O ZMÌNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU 

k 31. 12. 2019 
(v tisících Kè) 

 

 V tis. Kè 
Základní 
kapitál 

Vlastní 
akcie 

Emisní 
á�io 

Rezerv. 
fondy 

Kapitál. 
fondy 

Oceòovací 
rozdíly 

Zisk 
(ztráta) 

Celkem  

Zùstatek k 1. 1. 2018 2 000 0 0 0 43 000 0 -820 44 180 

Zmìny úèetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kursové rozdíly a oceòovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 

0 0 0 0 0 10 895   10895 

Èistý zisk/ztráta za úèetní období 0 0 0 0 0 0 10253 10253 

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pøevody do fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pou�ití fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 0 0 357 860 0 0 357860 

Sní�ení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní zmìny  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zùstatek k 31. 12. 2018 2 000 0 0 0 400 860 10 895 9 433 423 188 

         
Zùstatek k 1. 1. 2019 2 000 0 0 0 400 860 10 895 9 433 423 188 

Zmìny úèetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kursové rozdíly a oceòovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 

0 0 0 0 0 -10 120 0 -10 120 

Èistý zisk/ztráta za úèetní období 0 0 0 0 0 0 30 008 30 008 

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 -9 433 -9 433 

Pøevody do fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pou�ití fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sní�ení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odkup vlastních akcií 0 0 0 0 
-209 
983 

0 0 
-209 
983 

Ostatní zmìny  0 0 0 0 0   0 0 

Zùstatek k 31. 12. 2019 2 000 0 0 0 190 877 775 30 008 223 660 

 

Sestaveno dne: 30. 6. 2020 Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky: 
Mgr. Robert Robek 
povìøený zmocnìnec 
AVANT investièní spoleènost, a.s.   

    

      

Sestavil: Lucie Èahojová    
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 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („účetní jednotka“ nebo „fond“ byl založen 
podle zakladatelské listiny ze dne 7. 12. 2015, v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 7. 12. 
2015. 
 
Fond byl dne 1. 6. 2017 na základě § 514 ZISIF ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e)  ZISIF zapsán do 
seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 písm. a) ZISIF.  
 
Předmět podnikání fondu 
 
Fond patří do kategorie subjektů kolektivního investování a zabývá se trvalým zhodnocováním prostředků 
vložených akcionáři do společnosti, konkrétně pak zejména přímými i nepřímými investicemi do nemovitostí, 
a to jak na území České republiky, tak i v rámci Evropské unie. 
 

- Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o 
investičních společnostech a investičních fondech. 

 
Obhospodařovatelem fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a jeho administrátorem (ve smyslu § 38 odst. 1 
ZISIF) je počínaje 3. 5. 2018 AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241 (dále jen „investiční 
společnost“, „obhospodařovatel“ nebo „administrátor“). Investiční společnost byla na základě rozhodnutí 
zakladatelů fondu ke dni 23. 4. 2018 jmenována do funkce individuálního statutárního orgánu fondu, tj. fond 
je oprávněn se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF obhospodařovat prostřednictvím této osoby.  

  
Sídlo fondu: 
 

Hvězdova 1716/2b 
                       14000 Praha 4 

 
 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2019: 
 
Statutární orgán: 
Statutární ředitel  AVANT investiční společnost, a.s.              od 3. května 2018 
 
Při výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing, Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec            
Při výkonu funkce zastupuje Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec              
 
Správní rada: 
 
Předseda správní rady  Bc. Jan Jedlička             od 5. května 2017 
Člen správní rady                                   Mgr. Karel Nejtek                                              od 5. května 2017 
Člen správní rady                                   Ondřej Tauchen, Dis.                                        od 5. května 2017  
 
 
Vlastník fondu k 31.12.2019: 
 
Společnost  Terron Invest, s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1010/51, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 059 85 382 (50%) 
a společnost  Aaela, s.r.o. se sídlem Jansova 136, 252 28 Černošice,  IČ 020 24 977  ( 50%) vlastní 
dohromady  100 ks zakladatelských akcii (každá po 50 ks) na jméno v listinné podobě, které tvoří tzv. 
zapisovaný základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč, a které představují 100% podíl na zapisovaném  základním 
kapitálu a hlasovacích právech fondu. 
 

 zákla
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V rozhodném období došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku: 
 
26. 3. 2019 – vymazáno – sídlo- Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 13000 Praha 3 
26. 3. 2019 – zapsáno – sídlo – Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 
 
Fond neměl ve sledovaném ani v minulém účetním období zaměstnance. Ředitel správy majetku je 
zaměstnancem AVANT investiční společnost, a.s. individuálního statutárního orgánu akciové společnosti, 
která současně vykonává funkci obhospodařovatele fondu. 

       
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. 
Účetní závěrka byla sestavena na základě akruálního principu a na základě zásady oceňování historickými 
cenami s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.  
 
Tato účetní závěrka byla připravená v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a 
některé finanční instituce.  
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  
 
Investiční akcie fondu mohou být nabývány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu § 272 ZISIF. 
 
Fond je fondem kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95 odst. 1 zákona shromažďuje peněžní 
prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných 
papírů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků, nebo penězi ocenitelných věcí 
na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento 
majetek.  
 
Investičním cílem fondu je dosahovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocování 
prostředků vložených akcionáři fondu a dlouhodobého růstu majetku fondu, což by se mělo projevit zejména 
v růstu hodnoty investičních akcií fondu. Fond se zaměřuje převážně na investice do účastí v nemovitostních 
společnostech a jiných kapitálových společnostech, cenných papírů, pohledávek, zápůjček a úvěrů či jiných 
doplňkových aktiv, jako například do nástrojů peněžního trhu, pohledávek na výplatu peněžních prostředků 
z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a úvěrů. Převážná část zisků plynoucích z 
portfolia fondu bude dále re-investována.   
 
ČSOB, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby dle depozitářské smlouvy, jejíž poslední znění je 
účinné od 3. 5. 2018. (dále jen „depozitář“). 
V průběhu roku 2019 fond podnikal v souladu s právními předpisy České republiky, a to podle zákona č. 
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s investičními cíli definovanými ve statutu fondu průběžně naplňoval tuto investiční strategii. 
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná za účetní období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 (dále též „účetní 
období). 
 
2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY  
 
Účetní závěrka fondu byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní jednotky 
a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 
 

ho trvání účetní jed
:
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(a) Den uskutečnění účetního případu 
 
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí 
oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu 
klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu 
s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. 
 
Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné a opční termínové operace se od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku jeho vypořádání vykazují 
rovněž na rozvahových a výsledkových účtech.  
 
Finanční aktivum nebo jeho část fond odúčtuje z rozvahových účtů v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody 
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá.  
 

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  
Dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány 
podle záměru fondu do portfolia: 
 
a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, 
b) realizovatelných cenných papírů, 
c) cenných papírů držených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. 
 
Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 
Při pořízení jsou dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část 
diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány v pořizovací ceně. 
 
Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu fondu oceňovány 
reálnou hodnotou. 
 

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. 
 
V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na 
likviditu cenných papírů.  
 
Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. nelze předpokládat, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví na základě obecně uznávaných oceňovacích metod, zejména 
výnosové metody anebo srovnávací metody. Administrátor může pro účely stanovení reálné hodnoty využít 
podklad v podobě ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. 
 
(c)        Majetek  
 
ca) Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen stanovenými majetkovými položkami s dobou použitelnosti delší 
než jeden rok a v ocenění převyšujícím 60 tis. Kč. Oceňuje se v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za 
kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.  

ují ce
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Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací 
cenu. 

Nehmotný majetek v ocenění do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován jako drobný (jiný) 
dlouhodobý nehmotný majetek.   
Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty aktiva. 
 
cb) Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen stanovenými majetkovými položkami s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok a v ocenění převyšujícím 40 tis. Kč. 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek 
pořízen a náklady s jeho pořízením související. Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními 
náklady. 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací 
cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok se zahrnují do dlouhodobého hmotného 
majetku, pokud jejich ocenění přesáhne částku 40 tis. Kč. 

Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty aktiva. 

Úroky z úvěrů a půjček přijatých na pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou součástí finančních 
nákladů a nezvyšují pořizovací cenu majetku. 
 
Způsob sestavení odpisového plánu:  
 
Hodnota majetku je postupně snižována odpisy. Odpisy jsou vypočteny z ceny, ve které je majetek oceněn 
v účetnictví, a to na základě předpokládané doby životnosti. 
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do 60 měsíců.  

Nehmotný majetek v ocenění do 60 tis. Kč je odpisován do nákladů a dobou použitelnosti delší než 1 rok je 
evidován jako drobný (jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je odepsán při pořízení do nákladů. 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do 600 měsíců. 
Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění nepřevyšujícím 40 tis. Kč je odepsán při pořízení do nákladů. 
 
cc) Majetek jako investiční příležitost 
 
Majetek jako možná investiční příležitost jsou především nemovitosti držené společností s cílem 
dlouhodobého kapitálového zhodnocení. 
 
Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro ocenění k datu 
účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné 
hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými rozvahami jsou 
vykazovány jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu.   

 

Fond může na základě investiční strategie určené svým statutem investovat do aktiv následujícího druhu: 

· Nemovitost za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení 
· Nemovitost za účelem dosažení zisku z pronájmu nebo prodeje 
· Pohledávek, zápůjček a úvěru za účelem dosažení úrokového výnosu 

 
Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: 

· Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do 
nemovitosti 

užitky spojené s invest
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· Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné 
 
 
Počáteční ocenění  
 
Investice se prvotně ocení na úrovni jejich pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší 
náklady spojené s pořízením. 
 
 
Následné oceňování  
 
Následné oceňování je provedeno: 

· K rozvahovému dni 
· Z důvodu trvalého snížení hodnoty 

 
Oceňování je řešeno § 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné 
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a dále dle Vyhlášky 244/2013 Sb. o bližší úpravě 
některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 
(1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy a penzijní fondy oceňují 
neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu. 

Změny ocenění tohoto majetku se evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná 
změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. 

(2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vykáže 
se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. 

Fond pro určení reálné hodnoty majetku využívá znalecké posudky, v nichž je ocenění stanoveno na základě 
výše popsaných principů.  

Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetku podle výše uvedeného odstavce se reálná hodnota stanoví 
jako pořizovací cena majetku. 

(d) Ostatní aktiva 
 
Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti 
 

a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %, 
b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %, 
c) ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %, 
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %. 
 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo 
zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho 
majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva. 
 
(e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce „Odpisy, 
tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ v analytické evidenci pro potřebu výpočtu 
daňové povinnosti. 
Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování na základě předpokladu vymožení 

 
a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %, 
b) déle než 90 dní, ale ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %, 

du vym
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c) déle než 180 dní, ale ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %, 
d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %. 

 
Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávky za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo 
zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho 
majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva. 
 
Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota pohledávky stanovená postupem výše neodpovídá ceně, za 
kterou lze předmětný majetek s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví administrátor hodnotu takového 
majetku způsobem, který ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské 
unie podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě.  
 
(f)  Zásady pro účtování nákladů a výnosů 
 
Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pokud by při použití této zásady 
fond nemohl podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví fondu, postupuje odchylně. Časové rozlišení 
není nutno používat v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich zúčtováním do nákladů nebo 
do výnosů bez časového není dotčen účel časového rozlišení a fond tím prokazatelně nesleduje záměrnou 
úpravu výsledku hospodaření, nebo jde-li o pravidelně se opakující výdaje popřípadě příjmy. 
 
(g)  Zachycení operací v cizích měnách  
 
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v 
den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před 
dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným k datu účetní 
závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku 
a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finančních operací”. 
 
(h) Zdanění  
 
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením 
daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven 
o slevy na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 
V podmínkách fondu vzniká odložená daň z titulu změny ocenění účastí. 
 
(i)  Tvorba rezerv 

 
Rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří v případě, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, 
přičemž pravděpodobně znamená pravděpodobnost vyšší, než 50% 
- je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.   
 
(j) Majetkové účasti  
 
Prvotní ocenění podílů (investice) je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Pro 
ocenění k datu účetní závěrky je provedeno ocenění na základě znaleckého posudku metodou stanovení 
reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré 
změny reálné hodnoty (včetně kurzových rozdílů) v době mezi jednotlivými rozvahovými dny jsou vykazovány 
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jako oceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu. Investice jsou přeceněny na reálnou hodnotu vždy k datu sestavení 
účetní závěrky. 
 
(k) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod  
 
V průběhu účetního období nebyly účtovány změny účetních metod ani opravy minulých let. 
 
3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD  
 
Účetní metody používané společností se během účetního období nezměnily.  
 
 
Popis významných položek v rozvaze, výkazu zisku a ztráty 
 
 
4. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kč 2019  2018 

Výnosy z úroků 25 038  26 166 
z vkladů 0  0 

z úvěrů a zápůjček 11 755  10 748 
z dluhových cenných papírů 13 283  15 418 
ostatní 0  0 
Náklady na úroky -2 774  -4 491 
z vkladů 0       0 
z úvěrů a zápůjček -2 774  -4 491 
z dluhových cenných papírů 0  0 
ostatní 0  0 
Čistý úrokový výnos 22 264  21 675 

 
Fond ve sledovaném období realizoval výnosy z úroků poskytnutých úvěrů, půjček a zápůjček ve výši 11 755 
tis. Kč (2018: 10 748 tis. Kč), z dluhových cenných papírů 13 283 tis Kč (2018 : 15 418 tis Kč.). Fond ve 
sledovaném období realizoval náklady z placených úroků z úvěrů ve výši 2 774 tis. Kč (2018: 4 491 tis. Kč). 
 
 
5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kč 2019  2018 

Výnosy z poplatků a provizí    

z operací s cennými papíry a deriváty 0  0 

za zprostředkovatelkou činnost 0  0 

ostatní 0  0 

Náklady na poplatky a provize    

z operací s cennými papíry a deriváty 0  0 

za zprostředkovatelkou činnost 0  0 

ostatní 472  2 903 

Celkem 472  2 903 

 
Fond ve sledovaném období vykazoval v ostatních nákladech na poplatky a provize náklady na poplatky z 
běžného účtu a z poskytnutí úvěru ve výši 472 tis. Kč (2018: 2 903 tis. Kč). Jedná se o položky vztahující se 
k investiční části jmění fondu.  

32
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6. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ 
 

tis. Kč 2019  2018 

Zisk/ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou 0   

Zisk/ztráta z derivátových operací 0  0 

Zisk/ztráta z devizových operací 0  0 

Zisk/ztráta z ostatních finančních operací 8 371  -32 

Celkem 8 371  -32 

 
Fond ve sledovaném období realizoval zisk ve výši 8 371 tis. Kč (2018: ztráta -32 tis. Kč). Náklady z prodaných 
CP a jiných účastí jsou ve výši 2 000 tis. Kč (2018: 0 tis. Kč), přecenění dluhopisu -ztráta 2 101 tis (2018: 0 tis. 
Kč). Výnosy z převodů účastí s podstatným vlivem jsou ve výši 12 472 tis Kč (2018: 0 tis. Kč). 
 
 Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 
 
 
7.  OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Ostatní provozní výnosy  0 32 
Ostatní provozní náklady   0 0 
Celkem  0 32 

 
Ostatní provozní náklady evidoval fond ve sledovaném období ve výši 0 tis. Kč Ostatní provozní výnosy 
evidoval fond ve sledovaném období 0 tis. Kč (2018: 32 tis. Kč). 
 
 
8. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

tis. Kč  2019 2018 
    

Náklady na odměny statutárního auditu  73 111 

z toho:    

- náklady na povinný audit účetní závěrky  73 111 

- náklady na jiné ověřovací služby  0 0 

    

Náklady na daňové poradenství  196 79 

Právní a notářské služby  12 75 

Odměna za výkon funkce  1 298 1 539 

Služby depozitáře  980 753 

Ostatní správní náklady  340 1 680 

Celkem  2 899 4  237 

 
Ostatní správní náklady ve výši 340 tis. Kč tvoří znalecké posudky, právní překlady, popl.za úschovu cenných 
papírů, vedení evidence emise (2018: 1 680 tis. Kč). Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění 
fondu. 
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9.  PŮJČKY A ÚVĚRY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNĚNÍ (V PENĚŽITÉ I NATURÁLNÍ FORMĚ) 
ČLENŮM ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ Z DŮVODU JEJICH FUNKCE  
 
Fond neposkytl žádné úvěry nebo jiná naturální, či peněžitá plnění členům statutárního orgánu ani členům 
dozorčí rady, ani zaměstnancům a ani bývalým členům orgánů společnosti. Zároveň za tyto osoby nebyly 
vydány žádné záruky. 
 
 
10.  MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 
 
Mimořádné náklady a výnosy účetní jednotka ve slevovaném ani v minulém období neevidovala. 
 
 
11.     POKLADNA 
 

tis. Kč  2019 2018 
Pokladna  0 0 
Celkem  0 0 

 
Fond ve sledovaném ani v minulém období pokladnu neevidoval. 
 
 
12.       POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kč  2019 2018 
Zůstatky na běžných účtech  1 460 31 473 
     Z toho:    

- investiční část  1 450 31 463 
- neinvestiční část  10 10 

Termínované vklady  0 0 
Ostatní  0 0 
Celkem  1 460 31 473 

 
Pohledávky za bankami tvoří ve sledovaném i v minulém období zůstatky na korunových účtech.  
Zůstatky na bankovních účtech vztahující se k investiční části činnosti fondu jsou ve výši 1 450 tis. Kč (2018: 
31 463 tis. Kč), zůstatky vztahující se k neinvestiční části jsou ve výši 10 tis. Kč (2018: 10 tis. Kč). 
 
 
13.       POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Poskytnuté úvěry a zápůjčky    
z toho:    
Splatné na požádání  0 0 
Splatné do 1 roku  0 0 
Splatné od 1 roku do 5 let  73 607 152 195 
Splatné nad 5 let  0 0 
Ostatní pohledávky  0 0 
Opravné položky k poskytnutým úvěrům  0 -3 039 
Celkem  73 607 149 156 

 
Pohledávky za nebankovními subjekty ve sledovaném období tvoří poskytnuté úvěry, úročené sazbou od 6 % 
- 12 %. Všechny tyto pohledávky jsou před datem splatnosti.  
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Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 
 
 
14.      DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů    
Držené do splatnosti    151 798 377 470 
Realizovatelné  0 0 
Opravné položky k dluhopisům držených do splatnosti  0 0 
Celkem  151 798 377 470 

 
Fond k 31.12.2019 drží 1 480 ks dluhových cenných papírů RN SOLUTIONS 500, ISIN: CZ0003515660, 
s úrokovým výnosem 5 % p. a. Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu činí 100 000 Kč. Jmenovitá hodnota 
dluhopisů je splatná v roce 2022. Úrokový výnos je vyplácen ročně. 
 
Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 
 
 
15.      AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Akcie oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů  0 0 
Akcie realizovatelné  0 0 
Poukázky na akcie  0 0 
Zatímní listy  0 0 
Podílové listy  0 0 
Ostatní podíly  0 0 
Celkem                 0 0 

 
Ve sledovaném ani v minulém období neevidoval fond akcie, podílové listy ani ostatní podíly. 
 
16.  ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM  
Přehled rozhodujícího vlivu: 

Datum 
pořízení 

IČO název společnosti 
velikost 

podílu [%] 
Pořizovací 

cena  
  oceňovací 

rozdíl 
Hodnata 
celkem 

       

30. 8. 2018 072 15 541 M&M Property Invest, s. r. o.     100%     200          827 1 027 

30. 8. 2018 072 15 657 
M&M Development  
Invest, s. r. o.     100%     200          -52       148 

 
Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 
 
 
17.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 
 
Fond neevidoval ve sledovaném ani v minulém období dlouhodobý nehmotný majetek.  
  

ný majetek. 
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18.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
 
Fond neevidoval ve sledovaném ani v minulém období dlouhodobý hmotný majetek. 
 
 
19. OSTATNÍ AKTIVA  
 

tis. Kč  2019 2018 
Pohledávky z postoupení  0 0 
Poskytnuté zálohy  0 0 
Záloha na DPPO  0 0 
Odložená daňová pohledávka  0 0 
Dohadné položky aktivní  0 0 
Kladná reálná hodnota derivátů  0 0 
Ostatní  1 990 1 990 
Celkem  1 990 1 990 

 
Ve sledovaném období fond eviduje ostatní pohledávky ve výši 1 990 tis. Kč (2018: tis. Kč 1 990 tis. Kč). Tyto 
pohledávky představují zápůjčku z neinvestiční části fondu do investiční části fondu. 
 
 
20. NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 
 

tis. Kč  2019 2018 
Náklady příštích období  0 0 
Příjmy příštích období  0 0 
Celkem  0 0 

 
Fond ve sledovaném ani v minulém období náklady ani příjmy příštích období neevidoval. 
 
 
21.      ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM 
 

tis. Kč  2019 2018 
Přijaté úvěry a zápůjčky    
z toho:    
Splatné na požádání  0 0 
Splatné do 1 roku  0 0 
Splatné od 1 roku do 5 let  0 61 562 
Splatné nad 5 let  0 0 
Ostatní závazky  0 0 
Celkem  0  61 562 

 
V roce 2019 došlo ke splacení bankovního úvěru přijatého od Banka CREDITAS, a. s. K 31. 12. 2019 
fond neeviduje závazky vůči bankám (2018 : 61 562 tis. Kč). 
  

36



Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
IČO: 04622669 
Příloha řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 
 (v tis. Kč) 

 
 

 37 

 

22.      ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMÍ SUBJEKTY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Přijaté úvěry a zápůjčky    
z toho:    
Splatné na požádání  0 0 
Splatné do 1 roku  0 0 
Splatné od 1 roku do 5 let  3 092           84 401  
Splatné nad 5 let  0 0 
Ostatní závazky  0 0 
Celkem  3 092 84 401 

 
Fond ve sledovaném období evidoval úvěry splatné od 1 do 5 let ve výši 3 092 tis. Kč úročené sazbou 6 % p. 
a. (2018: 84 401 tis. Kč). Všechny závazky jsou před splatností. 
 
Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 

 
 
23.      ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 
   

tis. Kč  2019 2018 
Emitované dluhové cenné papíry  0 0 
Ostatní závazky z dluhových cenných papírů  0 0 
Držené do splatnosti  0 0 
Celkem  0 0 

   
Fond ve sledovaném ani v minulém období neevidoval závazky z dluhových cenných papírů. 
 
 
24. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kč  2019 2018 
Závazky vůči dodavatelům  483 509 
Přijaté zálohy  0 0 
Závazky vůči akcionářům, podílníkům  0 0 
Daň z příjmů splatná  0 698 
Odložený daňový závazek  0 545 
Dohadné položky pasivní  139 490 
Závazky z obchodování s cennými papíry  0 0 
Záporná reálná hodnota derivátů  0 0 
Ostatní  1 990 1 990 
Celkem  2 612 4 232 

 
Fond ve sledovaném období evidoval dohadné položky ve výši 139 tis. Kč (2018: 490 tis. Kč). Jedná se o 
dohady na audit v částce 48 tis. Kč a dohady za depozitáře v částce 91 tis. Kč. 
Fond evidoval ve sledovaném období závazek plynoucí ze zápůjčky z neinvestiční části do investiční 1 990 
tis. Kč (2018 : 1 990 tis. Kč).  
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25.  VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 
 

tis. Kč  2019 2018 
Výnosy příštích období  0 0 
Výdaje příštích období  0 0 
Celkem  0 0 

 
Fond ve sledovaném ani v minulém období neevidoval výnosy a výdaje příštích období. 
 
 
26.  REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY 
 

tis. Kč  2019 2018 
Rezerva na opravy majetku  0 0 
Rezerva na daně  665 0 
Rezervy na rizika a ztráty  0 0 
Rezervy ostatní  0 0 
Opravné položky k pohledávkám ke třetím osobám  0           3 039 
Celkem  665 3039 

 
Opravné položky k úvěru poskytnutému společnosti M&M Property Invest, s. r. o. ve výši 1 441 tis. Kč a k úvěru 
poskytnutému společnosti M&M Development Invest, s. r. o. ve výši 1 598 tis. Kč byly v roce 2019 zrušeny. 
Rezerva na daně ve výši 665 tis. Kč představuje vytvořenou rezervu na daň z příjmů právnických osob ve výši 
840 tis. Kč, která byla ponížena o zaplacené zálohy ve výši 175 tis. Kč. 
 
 
27. PODŘÍZENÉ ZÁVAZKY 
 
Fond ve sledovaném ani v minulém období neevidoval žádné podřízené závazky. 
 
 
28. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY 
 
Fond v běžném účetním období nevydal žádné zakladatelské akcie. Základní kapitál je ve výši 2 000 tis. Kč, tj. 
100 ks kusových akcií na jméno v listinné podobě.  
Kapitálové fondy jsou k 31. 12. 2019 ve výši 190 878 tis. Kč (102 321 ks prioritních investičních akcií a 102 321 
ks výkonnostních investičních akcií). 
 
 
29. NEROZDĚLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A 
OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 
 
Fond v běžném období realizoval zisk ve výši 30 008 tis. Kč, fond v předchozích období realizoval zisk ve výši 
10 253 tis. Kč. 
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30.       PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  
 

  Základ. Vlast. Emisní Rezerv. Kapitál. Oceň. Zisk Celkem 

 V tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)   
Zůstatek k  
1. 1. 2019 2 000 0 0 0 

400 
860 10 895 9 433 423 188 

Změny 
účetních 
metod 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opravy 
zásadních 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kursové 
rozdíly a 
oceňovací 
rozdíly 
nezahrnuté 
do HV 0 0 0 0 0 -10 120 0 -10 120 
Čistý 
zisk/ztráta za 
účetní období 0 0 0 0 0 0 30 008 30 008 
Podíly na 
zisku 0 0 0 0 0 0 -9 433 -9 433 
Převody do 
fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Použití fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 
             

0      0 0 0 0 0 

Odkup akcii 0 0 0 0 0 0 0  
Snížení 
základního 
kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Odkup 
vlastních 
akcií 0 0 0 0 

-209 
983 0 0 -209 983 

Ostatní 
změny 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zůstatek k 
31. 12. 2019 2 000 0 0 0 

190 
877 775 30 008 223 660 
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31.  OCEŇOVACÍ ROZDÍLY  
 

tis. Kč 

Dlouhodo
bý 

hmotný 
majetek 

Realizovatelné 
cenné papíry 

Zajišťovací 
deriváty 

Čisté investice 
do účastí Ostatní 

      
Zůstatek k 1. lednu 2019  0 0 10 895 0 
Snížení  - - 11 295 0 

Zvýšení  - - 1 175 - 
Vliv odložené daně  - - - - 
          
Zůstatek k 31.12.2019 
prosinci 2019  0 0 775 0 

 
Fond ve sledovaném období evidoval oceňovací rozdíl a.s., ve výši 775 tis. Kč  
Jedná se o položky vztahující se k investiční části jmění fondu. 
 
 

32.  SPLATNÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 
 

tis. Kč  2019 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním   30 303 

Výnosy nepodléhající zdanění  -12 472 
Daňově neodčitatelné náklady  -1 039 
Použité slevy na dani a zápočty  - 

Základ daně  16 792 
   
Zohlednění daňové ztráty minulých let   

Základ daně po odečtení daňové ztráty   

Daň vypočtená při použití sazby 5 %  840 
 
Na DPPO za sledované období je v účetnictví vytvořena rezerva ve výši 845 tis. Kč. 
 
 

33.      ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 
 
Odložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití daňové sazby platné pro období, 
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. 5 %.  
 
Fond k 31. 12. 2019 rozpustil odložený daňový závazek ve výši -544 tis. Kč, vzhledem k tomu, že již pominuly 
důvody pro jejich tvorbu. 
 

34. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
 

tis. Kč  2019 2018 
Aktiva  230 030 573 384 
Celkem  230 030 573 384 

 
Fond k rozvahovému dni vykazoval výše uvedené hodnoty předané k obhospodařování společnosti AVANT 
investiční společnost, a.s., a to ve stejném ocenění, v jakém jsou vykázány v aktivech.  

40

společnosti AV
aktivech.
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35.      IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 
 
Řízení rizik 

 
Součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele fondu je strategie řízení rizik 
vykonávaná prostřednictvím oddělení řízení rizik nezávisle na řízení portfolia. Prostřednictvím této strategie 
obhospodařovatel vyhodnocuje, měří, omezuje a reportuje jednotlivá rizika. Základním nástrojem 
omezování rizik je přijatý limitní systém definující soustavu limitů pro jednotlivé rizikové expozice. Před 
uskutečněním transakce obhospodařovatel vyhotoví analýzu ekonomické výhodnosti obchodu. 
Obhospodařovatel vyhodnocuje rizika před a po uskutečnění transakce (ex-ante a ex-post), provádí 
stressové testování portfolia a sběr událostí operačního rizika. Rizika, jimž je fond vystaven z důvodu svých 
aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit, jsou popsána ve statutu fondu. V průběhu účetního období 
nedošlo k žádným zásadním změnám v existenci finančních rizik a v jejich řízení. Pro posouzení současné a 
budoucí finanční situace fondu mají největší význam rizika: 
 
Tržní riziko 
 
Riziko vyplývající z vlivu změn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku fondu. 
 
Úvěrové riziko, tj. riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany fondu 
 
Emitent investičního nástroje v majetku fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní 
investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že fond ve sledovaném období evidoval celkovou expozici z titulu dluhopisů a 
poskytnutých úvěrů, toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako střední. 
 
Riziko nedostatečné likvidity 
 
Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za 
přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou 
splatnými. 
 
Riziko vypořádání 
 
Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že 
protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhůtě. 

 
Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
 
Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy (nebo jiného opatrování) může být zapříčiněno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo v jiném opatrování 
majetek fondu. 

 
Riziko zrušení fondu 
 
Fond může být ze zákonem stanovených důvodů zrušen, a to zejm. z důvodu:  

i. rozhodnutí o přeměně fondu;  
ii. odnětí povolení k činnosti fondu, např. v případě, jestliže do jednoho roku ode dne 

udělení povolení k činnosti fondu vlastní kapitál fondu nedosáhl výše         1 250 000 
EUR; resp. v případě, že fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře; jen jednoho akci
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iii. žádosti o odnětí povolení, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutím 
soudu. 

Česká národní banka odejme povolení k činnosti fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku nebo 
jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek fondu nebude postačovat k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, resp. v případě, kdy fond nemá déle než tři měsíce depozitáře. 
 
Riziko vyplývající z omezené činnosti depozitáře 
 
Rozsah kontroly fondu ze strany depozitáře je smluvně omezen depozitářskou smlouvou. Z kontrolní činnosti 
jsou vyloučeny úkony dle § 73 ods. 1 písmena f) ZISIF. Tato kontrola a činnost je zajišťována přímo investiční 
společností pomocí interních kontrolních mechanizmů. 
 
 
36. VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI 
 
Zpráva o vztazích se spřízněnými osobami je součástí výroční zprávy fondu za sledované období. 
 
 
37. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
 
Obhospodařovatel posoudil ke dni vyhotovení účetní závěrky možný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané 
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatřeními na účetní závěrku fondu. Obhospodařovatel 
na základě informací dostupných ke dni vyhotovení účetní závěrky vyhodnotil, že tyto události nemají vliv na 
účetní závěrku fondu. Lze však důvodně očekávat, že výše uvedená situace ovlivní v průběhu účetního 
období roku 2020 reálnou hodnotu majetku a dluhů fondu.  
 
 
38.  OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TĚCHTO OPRAV NA VLASTNÍ KAPITÁL 

 
Ve sledovaném období fond nerealizoval žádné opravy chyb minulých let s významným vlivem na vlastní 
kapitál. 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 30.6.2020               
 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního zástupce 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Mgr. Robert Robek 
Zmocněnec statutárního orgánu 
AVANT investiční společnost, a.s.  
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Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK) 

Zpráva o vztazích za úèetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

a) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) a� c) ZOK) 

Osoba ovládaná 

Název fondu: Nemomax investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

IÈO: 04622669 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

 

Úloha ovládané osoby ve struktuøe vztahù mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je 
naplòování investièní strategie urèené ve statutu ovládané osoby. Spoleènost je obhospodaøovaná 
spoleèností AVANT investièní spoleènost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

 

Osoby ovládající  

Osoba ovládající:  Terron invest s.r.o. 

Sídlo: Na Pankráci 1010/51, Nusle, 140 00 Praha 4 

Zpùsob ovládaní: pøímo 

 

Osoba ovládající:  TERRON Solution s.r.o. 

Sídlo: Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6 

Zpùsob ovládaní: nepøímo 

 

Osoba ovládající:  Mgr. Franti�ek Mészáros 

Bydli�tì: Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6 

Zpùsob ovládaní: nepøímo 

 

Osoba ovládající:  Aaela s.r.o. 

Sídlo: Jansova 136, 252 28 Èerno�ice 

Zpùsob ovládaní: pøímo 

 

Osoba ovládající:  Jan Jedlièka 

Sídlo: Jansova 136, 252 28 Èerno�ice 

Zpùsob ovládaní: nepøímo 
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Osoby ovládané stejnou ovládající osobou, se vztahem k ovládané osobì 

Osoba ovládaná: Nemomax Development Invest, s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 07215657 

 

Osoba ovládaná: Nemomax Property Invest, s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 07215541 

 

Osoba ovládaná: Nemomax Èimice s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 08446091 

 

Osoba ovládaná: BLOOMING RESIDENCE s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 07059124 

 

Osoba ovládaná: TARDUN Invest s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 07215576 

 

Osoba ovládaná: PASTRANA Reality s.r.o. 

Sídlo: Hvìzdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

IÈO: 07521693 

 

Osoba ovládaná: NEMOMAX SPAIN, S.L. 

Sídlo: 
Calle de la Gaviota, 6 - BL B, PLT 1, PTA 213, CAR, Marbella, 29604 , 
Malaga 

IÈO: B93734465 

b) Pøehled jednání uèinìných v úèetním období, která byla uèinìna na popud nebo v zájmu osob dle § 
82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK)  

Protistrana Smluvní typ 
Datum 

uzavøení 
Plnìní 

poskytované 
Plnìní 

obdr�ené 
Nemomax Development 
Invest, s.r.o. Smlouva o úvìru 11.4.2019 Úvìr Úrok 
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Nemomax Development 
Invest, s.r.o. 

Dodatek smlouvy o 
úvìru ze dne 

11.4.2019 
8.8.2019 n/a n/a 

Nemomax Èimice s.r.o. Smlouva o úvìru 10.10.2019 Úvìr Úrok 

c) Pøehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 
písm. e) ZOK) 

Protistrana Smluvní typ 
Datum 

uzavøení 
Plnìní 

poskytované 
Plnìní 

obdr�ené 
Nemomax Development 
Invest, s.r.o. 

Smlouva o 
rámcovém úvìru 15.10.2018 Úvìr Úrok 

Nemomax Property Invest, 
s.r.o. 

Smlouva o 
rámcovém úvìru 15.10.2018 Úvìr Úrok 

Nemomax Property Invest, 
s.r.o. Smlouva o zápùjèce 20.9.2018 Zápùjèka Úrok 

Aaela s.r.o. Smlouva o zápùjèce 9.2.2018 Úrok Zápùjèka 

Nemomax Development 
Invest, s.r.o. 

Smlouva o 
rámcovém úvìru 15.10.2018 Úvìr Úrok 

Nemomax Property Invest, 
s.r.o. 

Smlouva o 
rámcovém úvìru 15.10.2018 Úvìr Úrok 

Nemomax Property Invest, 
s.r.o. Smlouva o zápùjèce 20.9.2018 Zápùjèka Úrok 

Aaela s.r.o. Smlouva o zápùjèce 9.2.2018 Úrok Zápùjèka 

Nemomax Development 
Invest, s.r.o. 

Smlouva o úvìru 11.4.2019 Úvìr Úrok 

Nemomax Development 
Invest, s.r.o. 

Dodatek smlouvy o 
úvìru ze dne 

11.4.2019 
8.8.2019 n/a n/a 

Nemomax Èimice s.r.o. Smlouva o úvìru 10.10.2019 Úvìr Úrok 

d) Posouzení, zda vznikla ovládané osobì újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK) 

Ovládané osobì nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK �ádná újma. 

e) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 
(§ 82 odst. 4 ZOK) 

Ovládaná osoba je investièním fondem v re�imu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investièní spoleènost jako statutární 
orgán nemù�e být pøímo vázána pokyny akcionáøù ve vztahu k jednotlivým obchodním transakcím, ale 
primárnì má povinnost odborné péèe ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této skuteènosti, kdy 
mo�nost ovládající osoby zasahovat do øízení ovládané osoby je pouze nepøímá prostøednictvím výkonu 
akcionáøských práv, nevznikají z formální existence ovládacího vztahu pro ovládanou osobu rizika. Rovnì� 
nelze vymezit výhody nebo nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, nebo� efektivnì nedochází k ovlivnìní 
jednání ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích. 

 

Prohlá�ení statutárního orgánu 

Statutární orgán spoleènosti tímto prohla�uje, �e: 

· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí 
z vlastní èinnosti statutárního øeditele ovládané osoby anebo které si statutární øeditel ovládané 
osoby pro tento úèel opatøil z veøejných zdrojù anebo od jiných osob; a  
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· statutárnímu øediteli ovládané osoby nejsou známy �ádné skuteènosti, které by mìly být souèástí 
zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou. 

 

Zpracoval: Mgr. Robert Robek 

Funkce:  Povìøený zmocnìnec statutárního orgánu 

Dne:  28. bøezna 2020 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Pøíloha è. 4 � Identifikace majetku fondu, jeho� hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku 
fondu (Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) 

 

Identifikace majetku 
Poøizovací hodnota 

(tis. Kè) 
Reálná hodnota 

k rozvahovému dni (tis. Kè) 

Pohledávky za dceøinými spoleènostmi:   

· pohledávky z titulu 
úvìru/zápùjèky 

65 019 Kè  73 607 Kè  

Investièní cenné papíry:   

· dluhové cenné papíry 148 000 Kè  151 798 Kè  
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